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A reorientação ocupacional/profissional após a mastectomia: uma nova 
proposta de inserção social  

Maria Clara de Jonas Bastos 1 
Josiane Aparecida F. de A. Prado 2 

Ao longo do processo histórico as mulheres representam um papel 
social ligado à geração e perpetuação da espécie, há algumas décadas atrás 
e ainda hoje em menor proporção, vemos comparar o ciclo biológico da 
mulher com o ciclo da natureza, por exemplo: o ciclo menstrual, a 
influência da lua na data de nascimento, notadamente a do primeiro filho. 
Como a “mãe” natureza, as mulheres também têm como tarefa primária 
gerar filhos.  

O leite materno é uma rica fonte de alimento, além de nutrir, protege 
o bebê contra infecções e viroses. Através do seio/amamentação, a nutriz 
tem a oportunidade de promover a seus filhos a saúde, no termo mais geral 
que a palavra sugere.  

Quanto à estética, o seio tem estado em evidência. O Brasil é um dos 
países que mais realiza cirurgias de implante de silicone, o que, de certa 
forma, tem contribuindo para a mudança dos padrões de beleza estética. 
Tendo o seio como fonte de vida e sensualidade. O diagnóstico de Câncer 
de Mama e a possível mutilação proveniente da cirurgia, proporcionam 
como sugere Kovács (1996), profundas modificações na vida destas 
pessoas, experimentadas como mortes em vida, influenciando em suas 
características da personalidade, experiências de vida, atividades que não 
poderão mais ser executadas.  

Gentil (2001) aponta que em nosso país o câncer de mama acomete 
uma em cada nove mulheres. Dados do Ministério da Saúde (1995) indicam 
que o câncer de mama acomete mulheres a partir dos 25 anos de idade, sendo 
que a maioria dos casos ocorre entre 45 e 50 anos. Destes, 90% são 
descobertos pelas próprias mulheres, em 70% dos casos são diagnosticados 
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tardiamente (Urbanetz, 1999), o que dificulta a cura definitiva. O diagnóstico 
de câncer de mama e seus tratamentos promovem grande impacto na vida das 
mulheres e também, das pessoas ligadas a elas. Além do impacto da doença e 
do medo da morte, sua rotina de vida passa a ser alterada. 

Algumas mulheres necessitam passar por procedimentos cirúrgicos e, 
posteriormente, por tratamentos. Estes são diferenciados, pois dependem do 
tipo de câncer que a paciente apresentar. A extração da mama não significa 
que o câncer tenha sido totalmente eliminado. Antes ou após o procedimento 
cirúrgico, há a necessidade da realização de tratamentos complementares, que 
têm por objetivo eliminar as células doentes, diminuindo a possibilidade que 
a paciente apresente metástase. Os principais são a quimioterapia, 
radioterapia, hormonioterapia e reconstrução mamária. 

O acompanhamento médico de mulheres com câncer de mama já 
tratado e sem evidência da doença, faz-se necessário, mesmo após a 
mastectomia e os tratamentos. Esse acompanhamento é denominado rotina 
de seguimento.  

Araújo e Arraes (1998) destacam que a percepção de si mesmo como 
curado não acontece prontamente para o doente que teve câncer. Os autores 
apontam a sobrevivência do câncer como sendo paradoxal, pois, o fato das 
pessoas estarem curadas não significa que elas sintam-se curadas.  

Após a mastectomia as pessoas ficam impossibilitadas de realizar 
atividades corriqueiras e rotineiras, como, por exemplo, levantar os braços, 
pegar peso e raspar as axilas. Seu quotidiano tem que ser alterado, o que 
promove a necessidade de ter que aprender a conviver com as limitações, 
desestruturando um padrão de vida e de atividades profissionais e pessoais 
antes existentes.  

Prado (2002) apontou em seu estudo que em decorrência da 
mastectomia, as mulheres passaram por experiências dolorosas que 
possibilitaram-nas configurar uma nova identidade. Atividades quotidianas 
como a rotina da limpeza da casa, ou ir ao trabalho, deixaram de ser 
executadas. Houve a necessidade de reestruturar e de reorganizar a própria 
vida e novas experiências foram assimiladas promovendo ajustes para um 
novo quotidiano.  
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Lago (1999) descreve a identidade como sendo uma construção em 
permanente processo de significação. Novos significados e identificações 
estão sendo elaboradas constantemente. No caso da mastectomia, 
sucessivos esforços são suscitados para vencer cada etapa da doença 
promovendo novas adaptações que a doença/tratamento impõe.  

Em entrevista realizada com quatro mulheres, Prado (2002) constatou 
que o tratamento do câncer oportunizou o contato com pessoas fora do 
ambiente familiar ou profissional. Das participantes do estudo, uma exercia 
atividade profissional, sendo as demais donas de casa. Antes do diagnóstico 
de câncer, todas tinham um contato social restrito ou inexistente, mesmo a 
participante que trabalhava como operária, pois segundo relato, seu contato 
com outras pessoas no ambiente de trabalho era estritamente profissional.  

Conhecer pessoas hospitalizadas ou em tratamento proporcionou 
novas amizades e objetivos de vida. Compartilhar a própria experiência 
com pessoas que estão passando por situações semelhantes a que passaram, 
realizar visitas hospitalares a doentes e participar de uma associação de 
doentes de câncer, tornou-se rotina na vida de três das quatro mulheres 
entrevistadas, promovendo o que uma participante da pesquisa denominou 
objetivo de vida e que Woodward (2000) chama de novos movimentos 
sociais. Para esse autor, as identidades são diversas e mutáveis, tanto nos 
contextos sociais, nos quais elas são vividas, quanto nos sistemas 
simbólicos por meio dos quais as pessoas dão sentido às próprias posições.  

A experiência da doença, hospitalização e vulnerabilidade quanto à 
continuidade da vida, promoveu o que Super (apud Martins,1978) 
denomina trabalho como estilo de vida, ocorrendo um ajustamento pessoal 
e profissional em consonância com os valores pessoais e culturais.  

O sentimento de ter vencido o câncer é forte e presente no discurso 
destas mulheres. Ajudar pessoas doentes é uma forma de superar a 
mutilação e as sequelas físicas e emocionais. É demonstrar que o 
câncer foi derrotado, não a saúde. Estão curadas, são vencedoras e 
como tal uniram-se na tentativa de encorajar outras pessoas nesta 
batalha contra a doença. Experimentar o próprio sofrimento e 
conviver com dores alheias promoveu a necessidade de mudar e 
ajudar a melhorar a vida de pessoas em situações semelhantes. 
Uniram-se com este objetivo. A identificação foi um elemento 
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aglutinador para a mudança de valores e, consequentemente, de ações 
(Prado, 2002, p.46).  

A inserção de um profissional que atue na área de orientação 
profissional/ocupacional, através de uma equipe multiprofissional, pode 
facilitar o processo de re-escolha ou re-opção tanto profissional quanto de 
vida. Soares (2000, p.40), argumenta que “a reorientação pode ocorrer em 
diferentes momentos da vida do indivíduo”.  

Embora não haja um único enfoque teórico em orientação 
profissional, Super (1972) prefere trabalhar o processo de escolha, em 
qualquer fase da vida da pessoa, baseado na teoria de autoconceito que 
pontua que as experiências iniciais com outras pessoas, as situações de vida, 
podem indicar caminhos para ocupações futuras, esses caminhos são 
delineados a partir de identificações, experiências de vida. Neste caso, o 
processo de reorientação após mastectomia, ou seja, em um momento de 
redirecionamento de projeto pessoal e ocupacional/profissional deve, 
primeiramente, basear-se na reorientação do conceito de si mesma, de 
acordo com o histórico de vida e vivência do processo do tratamento do 
câncer de cada mulher.  

Para maior esclarecimento, quando nos referimos à palavra 
ocupacional estamos nos aludindo a qualquer atividade que a pessoa 
exerça, não visando, necessariamente, uma remuneração, por exemplo: 
gestores sociais, voluntariado. Já a palavra profissional se refere à relação 
mulher trabalho. Podendo se referir à relação com ou sem vínculo 
empregatício. 

A redescoberta da capacidade de fazer/criar algo para si e para o 
próximo, promoveu a redescoberta do viver, mesmo após ter padecido de 
uma doença grave e mutiladora como o câncer. A reorientação 
profissional/ocupacional surge quando a identidade pessoal e 
profissional/ocupacional são ameaçadas, ocorrendo um processo de 
desestruturação; neste momento há a necessidade de resgatar o significado 
do trabalho, do “prazer”. O relato que segue, corrobora à necessidade de 
reorientação profissional/ocupacional (Prado, 2002):  

Hoje faço coisas que eu não fazia. Tenho uma vida social, tenho 
minha vida própria! Eu comecei a trabalhar como voluntária. Até aí 
eu não tinha vida social. Eu queria passar para as pessoas que eu 
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estava bem, que eu tinha passado por aquele problema mas estava 
bem, estava curada, tinha superado, e que elas também poderiam 
conseguir! Eu queria passar meu exemplo para elas...  

Comecei a pensar numa forma de atender quem não tinha condições, 
porque eu tinha condições financeiras, mas, e o pobre que não tem?  

A maneira com que este projeto futuro será estruturado varia de 
acordo com o perfil de personalidade e experiência vivenciada no grupo 
familiar e social, se for de apoio e incentivo a reestruturação da identidade 
pessoal e profissional poderá ser menos traumática. Aqui a participação da 
família, de amigos e colegas de trabalho, são primordiais para o sucesso 
nessa nova trajetória.  

Krawulskie e Cols (apud Soares, 2000) apontam que o reorientador 
deve contribuir na reflexão sobre o projeto de vida pessoal e profissional, 
relacionando-os aos novos caminhos e possibilidades pessoais. Pode-se 
propor, inclusive, uma atuação junto à empresa, caso seja necessário, no 
momento de readaptação do profissional que se afastou para tratamento, 
orientando para a readaptação à atividade exercida ou para uma nova 
atividade, tudo vai depender do tipo de sequela deixada.  

Convém salientar que, esta proposta pode ser aplicada a qualquer 
ambiente social, ou seja, àqueles constituídos de maneira formal ou 
informal. Desta forma, pode-se também aplicar ao trabalho voluntariado, 
assessorando na inserção desta nova mulher à sociedade, sendo também 
necessário a orientação à família e à comunidade, evitando os cuidados 
exagerados que, por certo, não facilitarão o processo de reinserção social.  

Ao psicólogo, cabe estar inserido na equipe interdisciplinar: 
mastologistas, oncologistas, enfermeiros, cirurgiões plásticos, 
fisioterapeutas, radioterapeutas e nutricionistas. Informar e discutir assuntos 
pertinentes à saúde, é uma forma de promover a saúde do próprio cuidador, 
para que este possa esclarecer e contribuir para o bem estar da mulher que, 
neste caso específico, teve câncer de mama. E também contribuir para a 
desmitificação de que ter câncer, necessariamente, significa sentença de 
morte, colaborando com informações claras e sinceras, considerando não a 
doença, mas a pessoa que esteve ou está doente. Cabe a reorientação 
ocupacional/profissional auxiliar as mulheres mastectomizadas a superar as 
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diversas fases de enfrentamento: diagnóstico, tratamento e após o 
desaparecimento da doença.  

A reinserção ocupacional e, consequentemente, social destas 
mulheres, diferentemente do que ocorre com pessoas que já tiveram uma 
experiência profissional anterior e querem mudar em decorrência de 
insatisfações no trabalho ou na universidade, foi pautada em experiências 
pessoais: na vivência quotidiana de terem sido acometidas por uma doença 
grave, promovendo mudanças, muitas vezes indesejadas, em suas vidas. A 
nova ocupação para três das quatros mulheres deste estudo, foi 
consequência da reflexão sobre a vivência da doença que proporcionou um 
novo objetivo/projeto de vida.  

Magalhães recorre ao construto teórico de Super (Apud Levenfus, 
Soares e Cols 2002, p.387) para pontuar as necessidades, valores e 
interesses ocupacionais:  

... as necessidades estão relacionadas a condições fisiológicas, e à 
sobrevivência, e são experienciadas como um sentimento de falta de 
algo e como um desejo de preencher esta falta. Os valores são o 
resultado da socialização, que estabelece os tipos de objetivos que as 
pessoas perseguem a fim de satisfazer suas necessidades. Portanto, a 
percepção de uma falta leva a valorizar algo que parece suprí-la. Esse 
algo é ainda definido abstratamente através dos rótulos aplicados a 
valores como, por exemplo, altruísmo, poder e beleza. E, por fim, os 
interesses são as atividades nas quais o indivíduo espera concretizar 
seus valores.  

Desta forma, a inserção social das mulheres do citado estudo, foi 
pautada pelas vivências pessoais e que envolvem necessidades, valores e 
interesses pessoais, descobertos após uma vivência traumática que é a 
mastectomia, alterando um padrão de vida anterior, transformando o que 
antes eram apenas obrigações nos cuidados com a família, em ocupações 
fora do ambiente doméstico. Ocupar-se em auxiliar pessoas doentes, em 
hospitais ou associações, passou a ser a razão fundamental de suas escolhas 
pessoais: um novo sentido à vida.  
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Definição dos termos  

Câncer de mama Tumor maligno da glândula mamária 

Mamografia 
Exame radiológico que permite detectar calcificações 
microscópicas na glândula mamária 

Metástase 
Presença de câncer em outros tecidos ou órgãos à distância do 
tumor primário. E característica de todos os cânceres. Dá-se 
através do sistema circulatório e linfático 
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